
Local:
Data:
Horário:

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

RuaAçaÍ, 566.- Jardim das Palmeiras- Campinas - SP
03 de março de 2013
09hOOem primeira convocação
09h30em segunda convocação.

ORDEM DOS TRABALHOS

I ORCI~l CAMPINAS
REG~RO W42.I39

• abertura da sessão,pelo Presidenteda Diretoria da CBCou seusubstituto estatutário;
• escolha, pelo plenário, do presidente da Assembleia que por sua vez indicará seusecretário;
• leitura do edital de convocação;
• leitura, discussãoe aprovação da ata da sessãoanterior;
• discussãoe votação da seguinte:

ORDEM DO DIA

a) Eleição e possedos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.

No local, data e horário acima mencionado e com inicio às 09h30 foi realizada a Assembleia

Geral Ordinária da Confederação Brasileirade Clubes - CBC.Antes da abertura da Assembleia, o

Presidente da CBC. Sr.Arialdo Bosc%, solicitou que o presidente da Comissão Eleitoral da CBC

eleito entre seusmembros, Sr.Jose Francisco Picarelli Gonçalves. presidente do Clube Semanal de

Cultura Artística. para se dirigir a mesa da Assembleia. O Sr. José Francisco Picarelli Gonçalves,

informou aos presentes que a Lista de Presença desta Assembleia foi elaborada pela Comissão

Eleitoral, contendo somente o nome dos filiados e vinculados adimplentes com a CBC e que iria

chamar os filiados e vinculados por seus nomes em ordem alfabética para se apresentarem à

mesa da Assembleia. se identificando como representante legal ou representante credenciado e

assinarem a lista de presença, o que foi feito. Ao término da assinatura da lista de presença, o Sr.

Haroldo LuizPanhoca. credenciado pelo Club Athletico Paulistano. questionou ao presidente da

Comissão Eleitoral e ao Presidente da CBC que havia notado que duas pessoasassinaram a lista

de presença por duas vezes.sendo solicitado pelo presidente da CBC que apontasse no plenário A
quem seriam estas pessoas uma vez que havia dirigentes na plenária que presidiam duas M ~
entidades distintas e filiadas e/ou vinculadas a CBC. Foisolicitado então que as pessoasindicadas IV
pelo Sr.Haroldo LuizPanhoca se dirigissema frente da mesa da Assembleia e se identificassem. O ; \y
Sr. Eduardo Roberto Antonelli de Moraes, informou que preside o União de Viajantes eV

Representantes Comerciais para o mandato de 2013 a 2016 e a Associação dos Presidentes
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Entidades Sociais e Esportivas Campinas - APESEC,para o mandato de 2013 a 216 e; o Sr.

FranciscoLimaVilanova, informou que preside o Riachuelo TênisClube, para o mandato de 2010a

2015 e a Federação dos Clubes e Associações do Estado do Rio de Janeiro - FCAERJ,para o

mandato de 2011 a 2016. Após as explicações e constatada a presença de número legal de

filiados e vinculados, conforme assinaturasapostas na lista de presença, o presidente da CBCdeu

por aberto os trabalhos, saudando e agradecendo a presença dos diversos representantes das

entidades filiadas e vinculadas à CBC e, de acordo com o que determina o estatuto, dever-se-ia

indicar quem presidissea Assembleia, sendo que a Sra. Maria da Conceição Nogueira Pires,

presidente da Federação Gaúcha de ClubesSociais,Esportivose Culturais- FEDERACLUBESindicou

para presidir a Assembleia a Sra.Maria Alice Vega Deucher Brollo,credenciada pela Associação

Atlética Ponte Preta e tendo o Sr. Haroldo Luiz Panhoca, credenciado pelo Club Athletico

Paulistano, indicado o nome do Sr.Mário Sérgio da Costa Ramos,Comodoro do late Clube de

Brasnia.Em razão das duas indicações e após diversas manifestações foi decidido que cada

filiado e vinculado que assinoua lista de presença que indicasse em voz alta quais dos dois nomes

propostos eram de sua escolha para que presidissea AssembleiaGeral Ordinária. O Presidenteda

CBC, com base na lista de presença, foi anunciando o nome dos filiados e vinculados que

assinarama lista de presença em ordem alfabética e osmesmosforam indicando em voz alta sua

escolha, sendo anotado pelo presidente da Comissão Eleitoral, Sr. José Francisco Picarreli

Gonçalves a quantidade de indicações de cada nome sugerido para presidir a Assembleia,

sendo que ao final foi constado que 40 filiados e vinculados votaram para que presidissea

Assembleia a Sra.Maria Alice Vega Deucher Brollo,credenciada pela Associação Atlética Ponte

Preta, 19 filiados e vinculados votaram para que presidissea Assembleia o Sr.Mário Sérgio da

Costa Ramos,Comodoro do late Clube de Brasíliae 01 filiado absteve-se de indicar. Emrazão dos

votos apurados, a Sra. Maria Alice Vega Deucher Brollo,assumiua presidência da Assembleia e

convidou o Sr. André LuisStefaninL presidente do Clube Fonte São Paulo para secretariar a

reunião, e solicitou ao mesmo que fizessea leitura do Edital de Convocação, publicado no Diário

Oficial da União de 17 de dezembro de 2012e no jornal Folha de São Paulo, em 17, 18e 19de

dezembro de 2012, bem como publicado no site da CBC e encaminhado por meio de e-mail -

Boletim Virtual n° 1342 - 14 de janeiro de 2013. Prosseguindo com a Ordem dos Trabalhos, a

presidente da Assembleia propõs ao plenário que fossedispensada a leitura da ata da Assembleia

anterior, realizada em 27 de janeiro de 2013,uma vez que a mesma já era de conhecimento dos

presentes e estava publicada no sitio eletrônico da CBc' O plenário aprovou por unanimidade a
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dispensa da leitura da Ata anterior. Na sequencia, a presidente da Assembleia colocou a Ata da

sessãoanterior em votação e não havendo manifestação em contrário, a mesma foi aprovada 1
por unanimidade. A presidente da Assembleia, iniciando a Ordem do Dia, no item a) Eleicão e ir
posse dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. A presidente da Assembleia 'f
concedeu por questão de ordem a palavra ao Sr.Haroldo LuizPanhoca, credenciado pelo Club

Athletico Paulistanoque solicitou a mesma o protocolo do "Requerimento Coletivo de pedidos por

associados filiados e associados vinculados, referentes à instalação da referida Assembleia e

Ordem do Dia, tudo conforme Edital de Convocação de 14 de dezembro de 2012, e demais

publicações na forma estatutária.", assinado por representantes de 20 clubes. Após protocolizar o

requerimento, a Sra. Maria Alice Vega Deucher Brollo, presidente da Assembleia solicitou ao

plenário que aguardassem o tempo necessário para que a mesma efetuasse a leitura do

requerimento. Após a leitura a presidente da Assembleia informou aos requerentes que a lista

nominal completa dos filiados e vinculados adimplentes com direito a voto tinha sido preparada

pela Comissão Eleitoral de acordo com o Estatuto Social e Regulamento Eleitoral e que

logicamente os inadimplentes não constavam na lista de presença. Foi constatada a

regularidade do Colégio Eleitoralpresente. O Sr.Haroldo LuizPanhoca, destacou que assimtinha

conhecimento do número de filiados e vinculados com direito a voto. A presidente da Assembleia

atendendo aos requerentes de acordo com o EstatutoSocial submeteu ao plenário se os filiados e

vinculados queriam que a eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal fosse realizada por

aclamação ou escrutínio secreto e após algumas manifestações a Assembleia deliberou a

realização da votação por escrutíniosecreto. Foidado conhecimento pela presidente que após a

publicação do Edital de Convocação no DiárioOficial da União de 17de dezembro de 2012e no

jornal Folha de São Paulo, em 17, 18e 19de dezembro de 2012,bem como publicado no site da

CBC, foi publicado por Resolução da Presidência a composição da Comissão Eleitoral conforme

artigo 23 do EstatutoSocial. Em 14/01/2013,a publicação do Edital de Convocação foi divulgada x:
por meio de e-mail - Boletim Virtual n° 1342.Informou que no dia 08/02/2013 foi registrado na sede ~

da CBC a inscrição da Chapa "Superação" para concorrer ao pleito eleitoral da CBC. Informou #
ainda que a data limite para registrodas chapas se encerrava no dia 11/02/2013,ou seja, 20 dias IV
antes do pleito eleitoral. conforme determina o S 1° do artigo 24 do estatuto social. Após o

encerramento do períOdo do registro das chapas, a Comissão Eleitoral se reuniu em 15/02/2013

para analisar o registro da chapa inscrita, sendo registrado em ata da Comissão Eleitoral a

homologação da chapa única denominada "Superação", sendo determinado pela Comissão
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Eleitoral que fosse fixado na sede da CBC a chapa registrada, bem como fosse informado por

meio Boletim Virtual N° 1355- 15 de fevereiro de 2013, o registro da mesma, o que foi feito de

acordo com o 9 40 do artigo 24do estatuto social. Destacou ainda que conforme determina o 9 50
do artigo 24,a impugnação ao registro de chapa ou de postulante a cargo eletivo seria admitida

em até 5 (cinco) dias antes da data do pleito, o que não ocorreu. A presidente da Assembleia

solicitou ao presidente da ComissãoEleitoralSr.José Francisco Picarelli Gonçalves que iniciasseos

procedimentos eleitorais. O Presidente da Comissão Eleitoral solicitou aos membros da Chapa

"Superação" que indicassem seu fiscal de chapa para acompanhar todos os procedimentos

eleitorais. O candidato a presidente da chapa "Superação" Sr.FranciscoAntonio Fraga indicou o

Sr. Francisco Lima Vilanova, presidente da FCAERJ.Foi então solicitado pelo Sr. Haroldo Luiz

Panhoca, credenciado pelo Club Athletico Paulistano que mesmo havendo apenas uma chapa,

fosse indicado um outro fiscal para representar os associados e vinculados que protocolizaram o

requerimento no início da Assembleia,sendo sugerido o nome do Sr.Mário Sérgioda Costa Ramos,

Comodoro do late Clube de Brasília.A presidente da Assembleia,Sra.Maria Alice Vega Deucher

Brollo e o presidente da Comissão Eleitoral Sr. José Francisco Picarelli Gonçalves, acataram a

solicitação. Foi solicitado pelo Sr. Haroldo Luiz Panhoca, credenciado pelo Club Athletico

Paulistano que explicassem ao plenário o que seria considerado voto Nulo e voto em Branco,

sendo lido pela presidente da Assembleiaos artigos 17e 18do regulamento eleitoral da CBCe em

sendo a explicação aceita pela plenária, o presidente da Comissão Eleitoral apresentou a urna

para depósito dos votos, feita de material transparente e totalmente vazia, lacrando-a na

presença da plenária e informando que a mesma será mantida na mesa da Assembleia. Para

zelar pela segurança da Zona Eleitoral o presidente da Comissão Eleitoral indicou o Cel. Fábio

Toledo Ferreira,membro da Comissão Eleitoral e presidente do Círculo Militar do Campinas, para

permanecer na porta da Zona Eleitoral.garantindo que somente entre no local o representante \

de cada um dos filiados e/ou vinculados que irão votar, destacando que Zona eleitoral está

localizada na sala ao lado, há mais de 2 metros da mesa da Assembleia e da mesa da Comissão

Eleitoral.conforme determina o parágrafo único do artigo 70 do Regulamento Eleitoralda CBC.OJ(j
Sr.José Francisco Picarelli Gonçalves iniciou então o processo eleitoral rubricando a cédula de

voto sob a supervisão do fiscal da Chapa "Superação" e do Comodoro Mário Sérgio da Costa

Ramos e chamando um a um os representantes dos filiados e vinculados por ordem alfabética

para retirar a cédula e dirigir-se a Zona Eleitoral para preencher seu voto e depositá-lo na urna.

Após constatar que todos os filiados e vinculados à CBC presentes a esta Assembleia já haviam
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votado, solicitou que os membros da ComissãoEleitoral.ao fiscal da Chapa "Superação" e ao

Comodoro Mário Sérgioda Costa Ramosque rubricassema planilha de apuração dos votos ainda

em branco para iniciar a apuração, o que foi feito. Solicitou ainda, ao Sr. Pedro Henrique

Delamain Pupo Nogueira, membro da ComissãoEleitoral e presidente da Sociedade Hípica de

Campinas, que rompesseo lacre da urna de votação e anunciasseem tempo real e em voz alta,

voto a voto, enquanto ele como presidente da ComissãoEleitoralefetuaria o preenchimento da

planilha de apuração de votos, supervisionado pelo fiscal da Chapa "Superação" e pelo

Comodoro Mário Sérgio da Costa Ramos,o que foi feito. Terminada a apuração dos votos, o

Presidente da Comissão Eleitoral pediu aos membros da Comissão e o fiscal da Chapa

"Superação". que conferissema soma dos votos assinalados,cujo total de votos devia coincidir

com o total de eleitores presentes que assinaram a lista de presença. Após a conferência da

planilha de apuração. o presidente da Comissão Eleitoral solicitou que todos rubriquem

novamente a planilha de apuração de votos, e também assinada pelo presidente da Comissão

Eleitoral.Juntamente com as rubricas na planilha de apuração de votos o fiscal Comodoro Mário

Sérgio da Costa Ramos solicitou que fosse rubricado pelos fiscais também as credenciais dos

representantes de filiados e vinculados presentes ao pleito eleitoral. pois questionava se as

credenciais deveriam estar com firma reconhecida em cartório, já que ele observou que nem

todas as apresentadas continham este reconhecimento de firma. Foi informado pela presidente

da Assembleia. que consultou o Estatuto Social e o Regulamento Eleitoral da CBC e não há

nenhuma exigência de que as credenciais de representação tivessemreconhecimento de firma,

porém concordava em nome da transparência eleitoral que os fiscaisrubricassemas credenciais

recebidas o que foi feito. Terminadasas rubricas, o presidente da Comissão Eleitoralentregou a

planilha de apuração de votos a Presidente da Assembleia para anunciar o resultado da

apuração, agradecendo a todos pela confiança nele depositada. A Sra. Maria Alice Vega

Deucher Brollo anunciou então que a Chapa "Superação" obteve do total de 60 filiados e

vinculados presentes com direito a voto, 40 votos válidos a favor, O1 voto em branco e 19votos

nulos. Sendo declarados eleitos e empossados os membros da Chapa "Superação", após a

declaração do resultado da eleição a presidente da Assembleia, explicou ao Sr. Haroldo Luiz

Panhoca, credenciado pelo Club Athletico Paulistano, que em razão do resultado do pleito

eleitoral não ter apresentado a maioria dos votos nulos, ela poderia desconsiderar esse e os

próximositensdo requerimento protocolizado no inicio da Assembleia.sendo aceita essaproposta

por parte do Sr.Haroldo LuizPanhoca. Ficando a nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscalassim
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composta: DIRETORIA EXECUTIVA - Presidente Francisco Antonio Fraga. brasileiro. casado.

advogado. portador do RG3.339.116-6.OAB 31.753e CPF535.526.798-04.residente a Av. Lineu de

Paula Machado. 738 - Jardim Everest.São Paulo/SP;Vice Presidente Jair Alfredo Pereira. brasileiro.

casado. empresário. portador do RG 462.046-1 e CPF 006.061.039-53.residente a Rua Alberto

Folloni. 1071. Ahu. Curitiba/PR; Diretor de Relacões Interclubes Márcio Eduardo Della Volpe.

brasileiro. casado. administrador de empresas. portador do RG 10.944.404e CPF 127.861.868-62.

residente a Rua Alberto Macchi. 40. Bloco D. apto. 31. Notre Dame. Campinas/SP; Diretor

Financeiro Antonio Lopes Siqueira. brasileiro. casado. corretor de seguros. portador do RG

5.190.013-0e CPF:023.440.848-00.residente a Rua Pindamonhangaba. 259. Campinas/SP; Diretor

Administrativo Wagner Sotello Armani brasileiro. casado. gerente comercial. portador do RG

6.829.906-0e CPF400.183.008-63.residente a Rua Antonio Plácido. 44. Jd. Presidente Wenceslau.

Campinas/SP e; Diretor de Formacão de Atletas Olímpicos e Paraolímpicos Fernando Manuel de

Matos Cruz. brasileiro. casado. médico. portador do RG 20.023.773-45 e CPF 252.673.100-34.

residente a Rua Honório Silveira Dias.l.500 Apto 407. Higienópolis. Porto Alegre/RS. CONSELHO

FISCAL - Presidente José Wilson de Souza. brasileiro. casado. escrevente cartorário. portado do RG

4.370.639e CPF199.101.698-00.residente a Rua EliseuTeixeirade Camargo. 481 - casa 6 - Chácara

Gramado. Campinas/SP; Membros titulares Douglas Thadeu Buzatto. brasileiro. casado.

empresário. portador do RG7.548.310e CPF869.968.008-20.residente a Rua Lafaiete Álvaro Souza

Camargo. n° 547 - Jardim Eulina - Campinas/SP e Eduardo Roberto Antone/li de Moraes. brasileiro.

casado. advogado. portador do RG5.802.141.OAB 55.926 e CPF262.171.478-15.residente a Rua

Dr. Guirino 959. apto 24. Centro. Campinas/SP; Membros suplentes Wanderley Marte/li. brasileiro.

casado. administrador de empresas. portador do RG 8.355.054e CPF775.715.178-34.residente a

Rua Marinho Ferreira Jorge. 158. Parque Xangrilá. Campinas/SP e Mauricio de Campos Bueno.

brasileiro. casado. cirurgião-dentista. portador do RG 6.448.712e CPF024.915.868-00.residente à

RuaThereza Leome Tange. 207. Jardim Chapadão. Campinas/SP. Antes de encerrar a Assembleia.

a presidente Sra. Maria Alice Vega Deucher Brollo. parabenizou o presidente da Diretoria

Executiva eleito e solicitou ao mesmo que se dirigisse a mesa da Assembleia para algumas ;/)f
palavras. O Sr. Francisco Antonio Fraga. agradeceu a todos pela presença e chamou para.!1J

acompanhá-lo na mesa da Assembleia todos os seusDiretores eleitos. bem como os membros do (\ Y
Conselho Fiscal.O Sr.Francisco Antonio Fraga cumprimentou também os presidentes do Conselho V'f'-I
Superior Interclubes. Comodoro Mário Sérgio da Costa Ramos e o Sr. Nelson Bechlin Wulff.

presidente do Conselho de Clubes Formadores de Atletas Olímpicos e Paraolímpicos - CONFAO.
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Agradeceu a várias pessoas presentes, principalmente a pessoa do Sr.Arialdo Boscolo, ao que

considera seu eterno presidente e dizendo que assumea CBC, uma entidade de grande prestigio I~

junto ao Governo Federal e ao segmento, graças ao seu trabalho e tem como desafio de dar 1)
continuidade em seu respeitado crescimento. Nesse momento o presidente do Esporte Clube a
Pinheiros,solicitou a palavra para registrar que a amizade que tem com o presidente eleito e que

seu clube estará dando total apoio a nova gestão. Não havendo mais nenhuma manifestação e

dando por encerrados os trabalhos, o presidente agradeceu novamente a presença de todos e

solicitou que fosselavrada a presente ata.

Campinas, 03 de março de 2013.
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Campinas, 03 de fevereiro d

~~{It(,
Franci~~fr99a
Presidenteda CBC
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